Suomalais-venäläisellä koululla kokoontuvat maksuttomat
kerhot lukuvuonna 2022–2023
Kerhoihin ilmoittaudutaan ensimmäisellä kerhokerralla, Wilmassa tai sähköpostilla.
Kerhoihin saattaa tulla muutoksia jaksoittain.
Iltapäivätoimintaan on ilmoitettava kirjallisesti, mihin kerhoihin lapsi osallistuu. Koululaiset
vievät reppunsa ip-ryhmään, josta heidät lähetetään kerhoihin.
Välipala nautitaan ennen kerhoa. Ohjaajat keräävät eri kerhoihin tulevat oppilaat ja vievät
heidät syömään välipalaa.
Aamu ja iltapäivävalvonta, alakerran mökki
Katri Barannik-Tolvanen, ilmoittautuminen Wilman kautta.
Teatterikerho
Svetlana Koloskova & Anna Oupornikova
Ilmoittautuminen Wilman kautta.
tiistaisin klo 14.35 – 15.15 (luokat 4 – 9)
Kerhossa valmistetaan näytelmiä ja esiinnytään koulun tilaisuuksissa.
Kuoro B 138 MU1
Inna Antipova
Ilmoittautuminen Wilman kautta.
maanantaisin klo 13.15 – 14.15 (luokat 1 – 3)
Käsityökerho A129
Lidia Kupreeva
Ilmoittautuminen Wilman kautta.
tiistaisin klo 13.15 – 14.45 (luokat 1 – 2)
Bollywood ja intialaisia tansseja kerho, monitoimitila B 132
Ilmoittautuminen ohjaaja Ilona Prasher puh. 040 156 3966
tiistaisin
tiistaisin
tiistaisin

klo 13.15 – 14.00 (luokat 3)
klo 14.00 – 14.45 (luokat 1 – uusi alkava ryhmä)
klo 14.45 – 15.30 (luokat 2)

Ranskan kielen kerho laulaen ja leikiten, A203
Ilmoittautuminen Ksenia Danishevski Wilmassa.
maanantaisin

klo 13.15–14.00 (luokat 2–5)

Liikuntakerho Anatoli Smolianov, koulun jalkapallokentällä/liikuntahalli Sali 1B
Ilmoittautuminen anatoli.smolianov@gmail.com
torstaisin
torstaisin
torstaisin

klo 13.15–14.00 (esikoulu)
klo 14.00–14.40 (luokat 1)
klo 14.40–15.15 (luokat 2)

Kerhot aloittavat toimintansa pääsääntöisesti maanantaista 29.8.2022.
Ilmoitamme, mikäli uusia kerhoja järjestetään myöhemmin syksyllä ja keväällä.
http://www.svk-edu.fi
SVK 24.8.2022 apulaisrehtori Katri Barannik-Tolvanen

HARRASTAMISEN SUOMEN MALLIN MAKSUTTOMAT
HARRASTUKSET
Maksutonta harrastustoimintaa omalla koululla ja lähiympäristössä
Tule mukaan harrastamaan!
Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastukset käynnistyvät 5.9.2022 alkaen.
Tervetuloa tutustumaan ja ota kaverikin mukaan!
TIISTAI
Animaagikot – animaatio tutuksi (7-9.lk)
Aika: klo 15-16.30
Paikka: Huom! Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajan toimipisteessä
Animaagikot-ryhmässä piirustustaidoilla ei ole väliä, sillä harrastuksessa tutkitaan erilaisia
animaatiotekniikoita ja toteutetaan niiden avulla omia animaatioprojekteja. Asiantuntevan
ohjaajan opastuksella opitaan toimimaan internetissä toisia kunnioittavasti ja luomaan
mediasisältöä tekijänoikeuden huomioiden. Digitaalisten taitojen lisäksi animaagikoissa
pääsee myös askartelemaan animaatioita konkreettisin välinein.
Ilmoittautuminen: https://sog.gg/koulut/ilmoittaudu/ (valitse Kannelmäen peruskoulu)
Yhteystiedot: harrastuskoordinaattori@sog.gg
Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli
KESKIVIIKKO
Ohjelmointi ja pelisuunnittelu (3-6.lk)
Aika: klo 14.35-16.05
Paikka: Luokka A202
Ohjelmointi ja pelisuunnittelu -ryhmässä lapset pääsevät harjoittelemaan koodauksen
peruslogiikkoja ja ongelmanratkaisua visuaalisissa koodausympäristöissä. Ammattitaitoisen
ohjaajan johdolla tehdään vaihtuvaan teemaan liittyviä tehtäviä ja projekteja yksin ja
yhdessä. Koodausharjoitustehtävien lisäksi ryhmässä saa käyttää luovuuttaan ja soveltaa
oppimaansa suunnittelemalla esimerkiksi interaktiivisia maailmoja tai minipelejä.
Ilmoittautuminen: https://sog.gg/koulut/
Yhteystiedot: harrastuskoordinaattori@sog.gg
Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli
Salibandy (3.-6.lk)
Aika: klo 14.30-15.15
Paikka: Areena Center Sali 2
SC Hawks kanssa pääset yhdessä mukavien valmentajan kanssa pelaamaan salibandya,
nauttia liikunnan riemusta ja saada onnistumisen elämyksiä - Peli meille kaikille - Tervetuloa
pelaamaan salibandya hyvällä fiiliksellä!
Ilmoittautuminen: https://hawks.myclub.fi/flow/events/4557372
Järjestäjä: SC Hawks / Harrastamisen Suomen malli
Salibandy (3-6.lk)
Aika: klo 15.15 – 16.00
Paikka: Areena Center Sali 2
SC Hawks kanssa pääset yhdessä mukavien valmentajan kanssa pelaamaan salibandya,
nauttia liikunnan riemusta ja saada onnistumisen elämyksiä - Peli meille kaikille - Tervetuloa
pelaamaan salibandya hyvällä fiiliksellä!
Ilmoittautuminen: https://hawks.myclub.fi/flow/events/4557064
Järjestäjä: SC Hawks / Harrastamisen Suomen malli
TORSTAI
Kuvataide (3.-.6.lk)

Aika: klo 14.45 – 16.00
Paikka: Luokka A211
Kuvataideryhmissä piirretään, maalataan, muovaillaan ja askarrellaan korkeatasoisilla
taidemateriaaleilla ja -välineillä. Ryhmän ohjaajana toimii Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun
taiteellisesti ja pedagogisesti ammattitaitoinen kuvataideopettaja.
Ilmoittautuminen: https://kuviskoulu.eepos.fi/#/splash
Lisätietoa ja ohjeita ilmoittautumiseen: toimisto@kuviskoulu.fi tai puh. 045 1243586
Järjestäjä: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli
Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen.
Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.
Terveisin,
Projektikoordinaattori
Pinja Rosenberg, pinja.rosenberg@hel.fi, p. 040 682 6870
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä
http://www.hel.fi/suomenmalli
nuorten.hel.fi/suomenmalli
*
Возобновление бесплатных мероприятий по организации досуга на основе финской
модели!
Приходите и насладитесь активным отдыхом!
Бесплатные мероприятия на основе финской модели организации досуга начинаются
5 сентября 2022 года. Приходите сами и приводите друзей!
Список мероприятий по организации досуга приводится на веб-сайте школы в
разделе «Наша школа» - «Клубы и хобби».
Описание клубных мероприятий в школе будет приведено в отдельном сообщении.
Вторник
Animaagikot – animaatio tutuksi (7-9 классы):
Время: klo 15-16.30
Место: Huom! Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajan toimipisteessä
Описание мероприятия: Animaagikot-ryhmässä piirustustaidoilla ei ole väliä, sillä
harrastuksessa tutkitaan erilaisia animaatiotekniikoita ja toteutetaan niiden avulla omia
animaatioprojekteja. Asiantuntevan ohjaajan opastuksella opitaan toimimaan internetissä
toisia kunnioittavasti ja luomaan mediasisältöä tekijänoikeuden huomioiden. Digitaalisten
taitojen lisäksi animaagikoissa pääsee myös askartelemaan animaatioita konkreettisin
välinein.
Регистрация: https://sog.gg/koulut/ilmoittaudu/ (valitse Kannelmäen peruskoulu)
Дополнительная информация: harrastuskoordinaattori@sog.gg
Организатор(-ы): School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli
Среда
Ohjelmointi ja pelisuunnittelu (3-6 классы)
Время: klo 14.35-16.05
Место: Luokka A202
Ohjelmointi ja pelisuunnittelu -ryhmässä lapset pääsevät harjoittelemaan koodauksen
peruslogiikkoja ja ongelmanratkaisua visuaalisissa koodausympäristöissä. Ammattitaitoisen
ohjaajan johdolla tehdään vaihtuvaan teemaan liittyviä tehtäviä ja projekteja yksin ja
yhdessä. Koodausharjoitustehtävien lisäksi ryhmässä saa käyttää luovuuttaan ja soveltaa
oppimaansa suunnittelemalla esimerkiksi interaktiivisia maailmoja tai minipelejä.
Регистрация: https://sog.gg/koulut/
Дополнительная информация: harrastuskoordinaattori@sog.gg
Организатор(-ы): School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli

Salibandy (3-6 классы)
Время: klo 14.30-15.15
Место: Areena Center Sali 2
SC Hawks kanssa pääset yhdessä mukavien valmentajan kanssa pelaamaan salibandya,
nauttia liikunnan riemusta ja saada onnistumisen elämyksiä - Peli meille kaikille - Tervetuloa
pelaamaan salibandya hyvällä fiiliksellä!
Регистрация: https://hawks.myclub.fi/flow/events/4557372
Организатор(-ы): SC Hawks / Harrastamisen Suomen malli
Salibandy (3-6 классы)
Время: klo 15.15-16
Место: Areena Center Sali 2
SC Hawks kanssa pääset yhdessä mukavien valmentajan kanssa pelaamaan salibandya,
nauttia liikunnan riemusta ja saada onnistumisen elämyksiä - Peli meille kaikille - Tervetuloa
pelaamaan salibandya hyvällä fiiliksellä!
Регистрация: https://hawks.myclub.fi/flow/events/4557064
Организатор(-ы): SC Hawks / Harrastamisen Suomen malli
Четверг
Kuvataide (3-6 классы)
Время: klo 14.45-16.00
Место: Luokka A211
Kuvataideryhmissä piirretään, maalataan, muovaillaan ja askarrellaan korkeatasoisilla
taidemateriaaleilla ja -välineillä. Ryhmän ohjaajana toimii Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun
taiteellisesti ja pedagogisesti ammattitaitoinen kuvataideopettaja.
Регистрация: https://kuviskoulu.eepos.fi/#/splash
Дополнительная информация: toimisto@kuviskoulu.fi tai puh. 045 1243586
Организатор(-ы): Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli
Если вы не можете принять участие, просим отменить регистрацию.
Все участники застрахованы на время проведения мероприятия.
С уважением,
Pinja Rosenberg, pinja.rosenberg@hel.fi, тел.: +358 40 682 6870
Координатор проекта
Финская модель организации досуга в Хельсинки
http://www.hel.fi/suomenmalli
nuorten.helsinki/suomenmalli

